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КАЛЕНДАР
туристичних подій ХАРКІВЩИНИ
на 2017 рік
Дата

Назва

6-7
січня

«Коляда,коляда
у віконце
загляда»

8 січня

Різдво Христове:
Театралізоване
свято
«Архієрейської
ялинки» та

Місце
проведення

Стисла характеристика

СІЧЕНЬ
Харківська
Фестиваль Різдвяних віншувань виставка
область,
творів традиційного народного
Краснокутський
мистецтва,сучасного декоративнорайон,
прикладного та образотворчого мистецтва
майстрів Краснокутщини та сусідніх
Мурафський
сільський
районів. Виконання різдвяних колядок
фольклорними колективами
Будинок
Краснокутського та сусідніх районів.
культури

Харківська
область,
М. Ізюм
Центральна
площа міста

Святкові заходи з нагоди свята Різдва.
Святковий концерт, театралізованедійство,
розваги

Організатор
(назва, ПІБ контактної
особи,адреса, телефон,
факс, сайт, електронна
адреса)

Категорія

Начальник відділу
культури, молоді та
спорту Краснокутської
районної державної
адміністрації
Стороженко Дар’я
Олександрівна
Харківська обл.,
смт. Краснокутськ,
л. . Охтирська,1,
тел. /факс: (05756) 3 -10
– 93
E-mail.sektor-kt@ukr.net
Управління культури
Ізюмської міської ради
(пл. Центральна, 2, тел.:
(05743) 2-20-28, вебсайт: http://kultura-

Фольклорн
акультура
та
мистецтво

Розваги
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різдвяний
вертеп «У
Віфлеємі
новина»

13
січня

Районний
дитячий
фольклорний
фестиваль
«Щедрик»

Харківська
область,
м. Валки
КЗ
«Валківський
РНД «Іскра»

13-14
січня

Вертеп-фест
2017

М. Харків

Січень

Регіональний
конкурс зимової
рибалки

Харківська
область,
Борівський

Фестиваль-конкурс народних пісень,
колядок, щедрівок за участю дітей
Валківського району

izyum.klasna.com/.e-mail:
kul-izum@ukr.net)
За підтримки Ізюмської
Єпархії (м.Ізюм, вул.
Соборна, 7, тел.(05743)222-57, веб-сайт:
http://izyumeparhiya.org/,
e-mail: info@izyumeparhiya.org
КЗ «Валківський
районний народний дім
«Іскра»
м. Валки, вул.
Центральна, 4
тел.: (05753) 51504,
51254

Масштабна святкова феєрія на
завершення новорічно-різдвяних свят у
Харкові.
Вертепні колективи з усієї України (і,
можливо, не тільки). Дитячі й дорослі,
музичні і драматичні, традиційні й сучасні
– з персонажами із нашої з вами історії
останніх років.
Конкурс на кращого рибака, за участю всіх Відділ культури і туризму
бажаючих, конкурси, розваги.
Борівської
райдержадміністрації

Культура.
Народні
звичаї

Спорт

3

район,
берег
Червонооскільс
ь-кого
водосховища

14
січня

Фольклорний
фестиваль
зимового
календаря
"Святовид"

січень,

Обласний

м. Харків, вул.
Пушкінська, 62

63801, Харківська
область,
смт. Борова, вул. Миру,
19;
тел. (052) 6-16-02
факс: 6-16-02,
e-mail:
borovakultura@ukr.net
Виступи фольклорних колективів,ігри,
конкурси, розваги.
Презентація туристичного потенціалу
районів Харківської області

Управління культури і
туризму
Харківської
облдержадміністрації,
КЗ обласний
організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва
61002, м. Харків, вул.
Пушкінська,62
Тел.: (057) 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
ОКЗ "Харківський
організаційнометодичний центр
туризму"
КЗ «Обласний

Культура
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груден
ь 2017
року

фестиваль
сценічних форм
«З Новим роком
навколо світу», в
рамках
Новорічних та
Різдвяних свят

Лютий

Мистецьке свято
«Масляна на
Коропових
Хуторах»

Харківська
область,
Зміївський
район,
с. Коропове

Лютий

Свято Масляної
в м. Чугуїв.

Харківська
область,
м. Чугуїв, 4л..
Соборна

ЛЮТИЙ
Святкування «Масляної на Коропових
хуторах»:виступи ансамблів, різноманітні
ігри, куштування млинців та інших страв,
які прийнято готувати на свято Масляної,
катання на санях, тощо.

Святковий концерт за участю творчих
колективів міста, конкурси, виставкапродаж оригінальних сувенірів

організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва»
м. Харків, вул. Пушкінська,
62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
НПП «Гомільшанські
Розваги
ліси»
смт.Краснокутськ,
вул.Зарічна, 15
Тел/факс (05747) 3-09-60
email:nppgomolsha@ukr.n
et
Шульга Світлана Юріївна
Відділ культури і туризму Розваги.Ш
Чугуївської міськради
опінг.
Тел.: (05746) 2 35 03
email:kultura.chuguev@mail.
ru
Культурний центр «Імідж»
(05746) 2 42 98
e-mail: yan1166@mail.ru
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2
лютого

«День Байбака»

25
лютого

Інтерактивна
програма «Вся
надія на
Колодія». Свято
Масляної у
Сковородинівці

26
лютого

Районне
обрядове свято
«Масляна»

Харківська
область,
Зміївський
район
Біологічна
станція ХНУ ім.
В.Н. Каразіна с.
Гайдари
Харківська
область,
Золочівський
район,
с.
Сковородинівк
а

Харківська
область,
м. Валки,
Центральна
площа

Байбак «Тимко» визначає тривалість зими
та час приходу Весни. Конкурси, розваги,
екскурсії.

ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
61022, Харків
пл.Свободи 4,
тел: +38 (057) 707-55-00
E-mail: info@karazin.ua
E-mail:geo@karazin.ua

Розваги

Відродження народної традиції Колодія –
набагато цікавіше за Масляну, адже дає
можливість доторкнутися до автентики, в
інтерактивній формі побачити
«народження й життя колодки». У
програмі свята – танці та забави, майстеркласи, випікання гречаних млинців із
дегустацією, виготовлення колодок, а
також обов’язковий обряд пов’язування
колодок неодруженим хлопцям та сцени
відкупу.
Завершується свято обрядодійством
«Колодія» зі спаленням коструба
Народно-масове гуляння, засноване на
фольклорних та обрядових дійствах.
Концерт за участю аматорських
колективів. Конкурси на кращі вареники,
млинці, кращий намет, тощо

ОКЗ «Національний
літературномеморіальний музей
Г.С.Сковороди»
Директор – Мицай
Наталія Іванівна
Тел.: (057)64 94 140,
(066) 91 32 220
e-mail:
skovoroda.m@gmail.com
skovoroda.in.ua

Культура,

КЗ «Валківський
районний народний дім
«Іскра»
м. Валки, вул.
Центральна, 4
тел.: (05753) 51504,
51254

Культура.
Розваги.
Народні
звичаї.
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4
березн
я

Фестиваль
української пісні
«Живі криниці»

Харківська
область,
Великобурлуць
кий район,
с. Катеринівка

23 -27
березн
я

Фестиваль
аматорських
театрів «В
кулісах душі»
імені В.К. Гужви

Харківська
область,
Харківський
район,
Смт. Пісочин,
Пісочинський
Будинок
культури

березе
Обласний
нь 2017 фестиваль малих
року
сценічних форм
«Колібрі», до
Міжнародного
дня театру

БЕРЕЗЕНЬ
Концертна програма за участю
аматорських колективів
Великобурлуцького району ( український
фольклор та сучасна естрадна пісня )

Фестиваль аматорського театрального
мистецтва, У заході беруть участь
найкращі аматорські театральні колективи
Харківської області та інших регіонів
України.

Директор СБК
с.Катеринівка
Гречихіна Олена
Миколаївна
м.т.(066)4594982

Культура

Відділ культури
Театральн
Харківської районної
е
державної адміністрації мистецтво
м. Харків,
Григорівське Шоссе, 52
тел.:(057) 372 30 29
Email:otdkulthrda@mail.ru
E-mail:
otdkulthrda@ukr.net
КЗ «Обласний
організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва»
м. Харків, вул. Пушкінська,
62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
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Березе
нь

1
квітня

XVI Відкритий
фестиваль
традиційної
народної
культури для
дітей і молоді
«Кроковеє коло»

Місто Харків

Конкурсно –
Харківська
розважальна
область,
М. Балаклія,
програма до Дня
РКЗ
гумору
«Кулебяка ТV». «Балаклійський
РБК»

Науково-практична конференція, творчі
змагання, гала-концерт та виставка робіт
юних майстрів традиційних художніх
ремесел.
Головна вимога до учасників фестивалю –
це відповідність співу та творів
декоративно-ужиткового мистецтва
автентичним народним традиціям.

КВІТЕНЬ
Жартівливі змаганнях між командами
місцевих загальноосвітніх шкіл. Учасники
проявляють себе у трьох конкурсах:
вітальна візитка, музичний виступ та
пародія на відому телепередачу.

oomckm@gmail.com
Управління культури і
туризму
Харківської
облдержадміністрації,
КЗ обласний
організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва
61002, м. Харків,
вул. Пушкінська,62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
Сектор культури
Балаклійської районної
державної адміністрації,
64200, Харківська обл.,
м. Балаклія. вул.
Жовтнева. 18
тел.:(05749)51207,
e-mail: balvidkult@ukr.net
.
Районний комунальний
заклад «Балаклійський
районний Будинок

Культура.
Наука

Культура.
Розваги
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20-21
квітня

IХ Міжнародний
туристичний
форум «Харків:
партнерство в
туризмі»

м. Харків,
готель Premier
Palace Hotel
Kharkiv,
пр.
Незалежності, 2

20-21
квітня

Туристична
виставка
«Харківська
туристична
бієнале»

м. Харків

Комплексний захід, що включає в себе
Міжнародну конференцію та
інформаційно-презентаційну експозицію
туристичного потенціалу міст України та
іноземних міст-партнерів Харкова.
Участь у заході беруть іноземні містапартнери і побратими Харкова
(представники мерій, ТІЦів, туристичних
підприємств та організацій, фахівціпрактики з питань розвитку туризму);
представники органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
України; фахівці сфери туризму міст і
регіонів України; туристичні компанії
Харкова та регіону; готелі та організації,
що надають послуги, супутні туристичній
індустрії.
Обласна туристична виставка,презентація
туристичнорекреаційного потенціалуХарківської
області, можливостейтуристичного та
готельного бізнесу

культури»,
64200, Харківська
область,
м. Балаклія, вул.
Ростовцева, 14.
Тел.0574953641.
Департамент
міжнародного
співробітництва
Харківської міської ради.
61200,
м.Харків,пл.Конституції
7.
тел.:+38 (057) 760 74 50,
+38 (057) 760 74 54,
факс:+38 (057) 760 77 54.
e-mail:
umz@citynet.kharkov.ua

Управління культури і
туризму
Харківської
облдержадміністрації,
ОКЗ «Харківський

Бізнес

Бізнес
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Мета проведення:популяризація
туристичного, історико- культурного
потенціалу Харківської області;
просування туристичного продукту
суб’єктів туристичної діяльності
Харківщини; стимулювання створення
якісних туристичних з подальшим
просуванням їх на туристичний ринок.
21
квітня
2017р.

60 років
Харківському
планетарію ім.
Ю.А. Гагаріна

м.Харків,
провулок
Кравцова, 15

26.04.2
017

Історичний бал
на честь перших
піклувальників
Харківського
училища для
сліпих

вул. Сумська,
55
м. Харків

27
квітня
кожног
о року

Районний
фестивальконкурс
піаністів

Харківська
область,
Балаклійський
район,

Харківський планетарій ім. Ю.А. Гагаріна
Директор – Железняк Галина Василівна
Тел.(057)705-00-19
e-mail: kharkov-planetarium@rambler.ru
planetarium-kharkov.org
Комунальний заклад «Харківський
спеціальний навчально-виховний
комплекс імені В.Г. Короленка»
Харківської обласної ради
Директор – Білоусов Олександр
Миколайович
Тел.: (057)700-48-70
email:pr.spetsnvkkorolenko@internatkh.org.u
a
Щорічний фестиваль-конкурс піаністів.
Мета заходу - естетичне виховання дітей
та юнацтва, виявлення та підтримка
обдарованих дітей, популяризація

організаційнометодичний центр
туризму»
Пл. Свободи, 5
Держпром, 7 під’їзд, 5
поверх
E-mail: www.omctur.kh.ua
тел.: +38(057)757 45 13;
+38(057)780 0201

Сектор культури
Балаклійської районної
державної адміністрації.
64200, Харківська обл.,

Класична
музика
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«Я за роялем»

Квітень

Міжнародний
фестивальконкурс
естрадної пісні
«Жива вода»

Квітень

«День Птахів»

Балаклійська
дитяча музична
школа

фортепіанного мистецтва, пропагування
класичної світової фортепіанної музики,
розвиток дитячої фортепіанної творчості,
підвищення професійної майстерності та
кваліфікації викладачів класу фортепіано

м. Балаклія. вул.
Жовтнева. 18
тел.(05749) 51207
e-mail: balvidkult@ukr.net
Балаклійська дитяча
музична школа,
64200м. Балаклія,
вул. 8 Березня, буд. 5.
Тел.: ( 05749) 53192
e-mail: olgakrivi4@ukr
.
Харківська
Фестиваль – конкурс естрадної пісні «Жива
Відділ культури і
область,
вода» за участю талановитих аматорів з
туризмуДергачівської
Дергачівський
РДА,
сільських районів Харківської області та
інших регіонів України.
КУ «Дергачівський
район
Смт. Дергачі
районний Будинок
КУ
культури»,
«Дергачівський
тел.: (263) 2-05-19,
районний
2-05-98
Будинок
E-mail: Dergachiкультури»,
VKT@ukr.net,
Курортhttp://dr-dk.net
санаторій
Бондаренко Наталія
«Березівські
Петрівна
мінеральні
води»
Харківська
Екскурсія екостежкою до «Пташиної гори»,
НПП «Гомільшанські
область,
проведення конкурсу на малюнок та вірш
ліси»

Культура

Сім’я
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Зміївський
район,
Коропівське
природоохорон
не відділення

на тему
« Пташиний світ Зміївщини», різноманітні
ігри та вікторини для дітлахів.

Квітень

ІІІ Харківський
міжнародний
марафон

М. Харків

Масовий забіг центральнимивулицями
міста, за участю всіх бажаючих.
Старти на дистанціях 21,098 км
(напівмарафон), 10 км, 5 км, естафета та
дитячі забіги.

Квітень
(перша
субота)

Районнний
фестиваль
виконавців
естрадної пісні
“Весняний
первоцвіт»

Харківська
область,
Лозівський
районний
Будинок
культури

Концерт української естрадної пісні за
участю творчих колективів Лозівського
району.

смт Краснокутськ, вул.
Зарічна, 15
Тел/факс (05747) 3-09-60
email:nppgomolsha@ukr.n
et
Шульга Світлана Юріївна
Департамент спортивних
іміджевих проектів і
маркетингу
Харківської міської ради
61200 м. Харків,
пл. Конституції, 7, 1-й
пов., к. 11
Тел.: (057) 760-75-81
E-mail:
office2012@citynet.khark
ov.ua,
sportevents.kharkiv@gma
il.com
Відділ культури
Лозівської РДА
64602, Харківська обл.,
м. Лозова, вул.
Жовтнева, 10.
Тел/факс(05745)2-27-44,
e-mai: lvklrda@ukr.net

Спорт

Культура
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Квітень

Фестиваль
музики
європейських
композиторів

м. Харків, вул.
Римарська,
21
Харківська
обласна
філармонія

Виступи професійних музичнихколективів
з Харкова
та інших міст України (класична музика).

Квітень

Міжнародний
конкурс
танцю
пам’яті Олексія
Литвинова

м. Харків
12л.12. Котлова
83а,
БК
«Залізничників
»

Танцювальний конкурс бального танцю
для всіхбажаючих.

Квітень

Міжрегіональни
й турнірфестиваль

Харківська
область,
м. Ізюм

Танцювальний конкурс бального танцю
для всіхбажаючих.

Управління культури і
туризму
Харківської
облдержадміністрації,
КП«Харківська обласна
Філармонія»
61057, м. Харків,
вул. Римарська, 21.
тел.:(057) 705-08-54
е-mail:
office@filarmonia.kh.ua,
ivoloschuk@i.ua
Департамент спортивних
іміджевих проектів і
маркетингу
Харківської міської ради
61200 м. Харків,
пл. Конституції, 7, 1-й
пов., к. 11
Тел.: (057) 760-75-81
E-mail:
office2012@citynet.khark
ov.ua,
sportevents.kharkiv@gma
il.com
Клуб спортивного танцю
«Елегія»
(керівник Світлана

Класична
музика

Танцюваль
немистецтв
о.Спорт

Танцюваль
не
мистецтво.
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Квітень

спортивнобального танцю
«Кубок Ізюма»

Міський
фестиваль юних
виконавців
«Весняні
дзвіночки»

Міський Палац
Культури
Харківська
область,
м. Ізюм
Палац Молоді
та Підлітків
«Залізничник»

Квітень
(до Дня
танцю)

Чугуївський
міський
фестивальконкурс дитячої
та юнацької
хореографії
«Феєрія танцю»

Харківська
область,
м. Чугуїв
Культурний
центр «Імідж»

Квітень

Міжнародний
Харківська
фестиваль
область,
ансамблів
Зміївський
народної музики
район
«Райдужний світ с. Комсомольсь
народних
ке
мелодій»

Фролова,
тел.: +38 (099) 147-78-55)
Дитячий пісенний конкурс-концертза
участю юних артистів м. Ізюм

Хореографічний фестиваль-конкурс за
номінаціями: соло, пара/дует, група,
формейшен, у 4 вікових категоріях. (За
напрямками: бальні танці, сучасна
хореографія, східний танець).

Фестиваль був заснований в 1985 році і є
одним з найбільш значущих подій у
мистецькому житті Зміївського району та
Харківської області. Ініціатива його
проведення належала талановитому
організатору, музиканту і педагогу
Валентині Біленької, а організаторами

Спорт

Відділ культури і туризму Культура
Ізюмської РДА.
м. Ізюм, пл.
Дж. Леннона, 8, тел.:
(05743) 2-13-31,
e-mail: rbkizyum@ukr.net
Відділ освіти Ізюмської
РДА
gл. Дж. Леннона, 8.
Тел. (05743) 2-30-73)
Відділ культури і туризму Танцюваль
Чугуївської міськради
не
Тел.: (05746) 2 35 03
мистецтво
e-mail:
Спорт
kultura.chuguev@mail.ru
Культурний центр «Імідж»
(05746) 2 42 98
e-mail: yan1166@mail.ru
Відділ культури і туризму Культура
Зміївської РДА
63404, Харківська обл.,
м. Зміїв, пл. Соборна, 8;
тел/ факс: (0247)3-22-31,
3-22-28
e-mail:
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Квітень

Районний
фестиваль
гумористичного
жанру
«Краснокутська
гуморина»

Квітень

Фестиваль
«Синій птах»

Квітень

Районний

стали Комсомольський селищний Палац kultura.zm.kh@qmail.com
культури та «Дитячий центр підтримки та
розвитку національної культури і
самодіяльної художньої творчості».
Харківська
Фестиваль гумористичного жанру з метою
Начальник відділу
Культура
область,
виявлення обдарованих виконавців,
культури, молоді та
Розваги
спорту Краснокутської
смт.
удосконалення виконавської
майстерності, підвищення художнього
районної державної
Краснокутськ ,
рівня окремих виконавціві творчих
адміністрації
районний
колективів.
Стороженко Дар’я
Будинок
Олександрівна
культури
Харківська обл.,
смт. Краснокутськ,
вул. . Охтирська,1,
тел. /факс: (05756) 3 -10
– 93
E-mail.sektor-kt@ukr.net
Харківська
ІІ регіональний фестиваль – конкурс серед
Управління культури,
Театральн
область,
дитячих аматорських театральних
молоді та спорту
е
Куп’янский
колективів «Синій птах» на призи міського Куп’янської міської ради мистецтво
район,
(Сидоренко Вікторія
голови міста Куп’янськ,з метою виявлення
Іванівна)м.Куп’янськ,
смт.Ківшарівка
талановитої молоді та популяризації
вул. 1 Травня, 6, тел.:
Палац культури
театрального мистецтва.
(05742) 5-31-67,
ім. В.І.
http://kupyanskКошелєва,
rada.gov.ua/, e-mail:
kupyansk.kultura@ukr.net
Зачепилівський
Концерт-огляд дитячих та молодіжних
Відділ культури і туризму Культура
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травен
ь

фестиваль
районний
творості дітей та
Будинок
молоді
культури
Зачепилівський
«Перлини
РБК
Зачепилівщини»

Квітень

Зліт з водного
туризму

Квітень

Обласний
фестиваль
театрів танцю
«Terreidos»

Травень

Всеукраїнська

Місто Харків
Водна
акваторія
Олексіївського
лугопарку,
річки Лопань,
Харків

м. Харків та

творчих колективів Зачепилівського
району.

Змагання з водного туризму

ТРАВЕНЬ
Музейне свято До Міжнародного дня

Зачепилівської РДА
64401, Харківська обл..
Зачепилівський район,
смт.Зачепилівка,
вул. Центральна,46.
тел.(0261) 5-11-78, факс:
5-11-78,
e-mail: kultura72@ukr.net ,
zachvidkult@ukr.net
Федерація спортивного
Спорт.
туризму Харківської
(6-й ранг
області, Коновалов
змагань)
Андрій Леонідович,
к/тел. 0992311264
КЗ «Обласний
організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва»
м. Харків, вул. Пушкінська,
62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
Управління культури і

Культура
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акція
«Ніч музеїв»

область

музеїв у рамках акції «Ніч у музеї», яке
буде включати різноманітні інтерактивні
музейні заходи. День відкритих дверей.
Вхід на постійні експозиції та екскурсійне
обслуговування безкоштовні.
Відвідування виставок за діючим
тарифом.

Травень

Свято борщу

Ярмарок традиційних українських страв.
Виступи аматорських колективів

Травень

Спортивний
захід
14-й
Харківський
Велодень-2017

Харківська
область,
Барвінківський
район,
с.Гусарівка
м. Харків

Велопробіг за участю спортсменівпрофесіоналів талюбителів велоспорту і
вело
туризму.

туризму
Мистецтво
Харківської
облдержадміністрації
61022, м.Харків, пл.
Свободи,5,
Держпром, 1-й під’їзд, 4поверх.
тел/факс: 705-21-16
Email:dkit@kharkivoda.gov.
ua
Гусарівська сільська рада Гастрономі
Барвінківського району,
я
Харківської області.
E-mail: qysarivkarada@ukr.net
Департамент спортивних
Спорт
іміджевих проектів і
маркетингу
Харківської міської ради
61200 м. Харків,
вул. Конституції, 7,
1-й пов., к. 11
Тел.: (057) 760-75-81
E-mail:
office2012@citynet.khark
ov.ua,
sportevents.kharkiv@gma
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Травень

Регіональний
Харківська
Пісенне свято – регіональний фестивальфестивальобласть,
конкурс вокальної музики, присвячений
Балакліївський
пам’яті нашої Народної артистки УРСР
конкурс
район
Оксани Петрусенко.
народної пісні
РКЗ
імені Оксани
Петрусенко (на «Балаклійський
РБК»
базі
Балакліївського
РБК)
Травень
ЛітературноХарківська
Літературно-мистецький
мистецький
область,
фестиваль.Екскурсії, літературні читання,
Золочівський
ярмарок, майстер-класи тощо іншого
фестиваль «De
район,
Libertate»
с.
Сковородинівк
а , 17л.17.
Приозерна, 3,
на території
Національного
літературномеморіального
музею Г.С.
Сковороди
Травень
Чугуївський
Харківська
Пісенний фестиваль за участі ветеранських
(до Дня
міський
область,
хорів та сольних виконавці (пісні
м. Чугуїв, вул
військових років).
Перемог
пісенний
и над
фестиваль
Кожедуба,

il.com
Сектор культури
Балаклійської районної
державної адміністрації.
64200, Харківська обл.,
м. Балаклія. вул.
Жовтнева. 18
тел.(05749)51207
e-mail: balvidkult@ukr.net

Культура

Директор Національного Культура
літературноМистецтво
меморіального музею
Г.С. Сковороди – Мицай
Наталія Іванівна
(тел./факс: (05764)94140,
моб. 8050 702 86 39,
еmail:skovoroda.m@gmail.
com
http://skovoroda.in.ua

Культурний центр «Імідж»
(05746) 2 42 98
е-mail:yan1166@mail.ru

Культура
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нацизмо
м)
Травень

«Співаймо
друзі»
Турнір з
гирьового
спорту
ім.Т.Осипи

24Культурний
центр «Імідж».
Харківська
область,
смт. Близнюки

Травень

Районне свято
«Зелена неділя
– весела
неділя»

Травень

Міський
літературний
фестиваль
«Сиреневый
май»
Екофестиваль
«Білі гори»

Харківська
область,
Валківський
район,
Агрооселя
«Козацький
двір»
с. Кантакузове
Харківська
область,
м. Чугуїв

Травень

Харківська
область,
Дворічанський
район,

Відкриті змагання з гирьового спорту.

Виступи фольклорних колективів, конкурс
на краще виконання української
жартівливої пісні, конкурс гумористів

Відділкультури і
туризмуБлизнюківської
РДА
64800, Харківська
область, смт. Близнюки,
вул. Радянська, 28; тел.:
(05754) 5-23-54.
факс: 5-29-14,
e-mail: blizkult@ukr.net
КЗ «Валківський
районний народний дім
«Іскра»
м. Валки, вул.
Центральна, 4
тел.: (05753) 51504,
51254

Спорт

Культура

Літературний конкурс «Проба пера» за
Чугуївська централізована Література
номінаціями проза та поезія у двох вікових
бібліотечна система
тел.:(05746) 2 27 12
категоріях – дорослі та діти. Церемонія
, e-mail: sentrbibl@mail.ru
нагородження переможців, концерт за
участю творчих колективів міста.
Перебування в наметовому містечку,
НПП «Дворічанський»
екскурсії екостежками, ознайомлення з
05750-762-68
Новіков Олег
ландшафтами, флорою та фауною парку.
Олексійович
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Кінець
травня

територія НПП
«Дворічанськи
й»
Харківська
область,
М. Ізюм
Міський Палац
Культури

Міжрегіональн
ий турнірфестиваль
танцю на кубок
Ізюмського
міського голови
«Крем’янець»
5 травня
Районний
Харківська
фестивальобласть,
смт Великий
огляд
Бурлук,
виконавців
Великобурлуць
патріотичної
кий районний
пісні «В моїм
Будинок
серці Україна,
культури
як святиня
вічна»
13-14
травня

Танцювальний конкурс танцю для
всіхбажаючих.

Зразковий ансамбль
сучасного танцю
«Совершенство»
(керівник Віталій
Лойченко,
тел..: +38 (050) 755-22-0)

Танцюваль
не
мистецтво.
Спорт

Концерт патріотичної пісні за участю
творчих колективів району.

Директор
Великобурлуцького РБК
Гурська Олена
В’ячеславівна
62602Харківська обл.,
смт Великий Бурлук,
вул. Паркова, 3,
тел.: (252)5-34-72,
e-mail: vbrbk@ukr.net
м.т.: 0956465190
НПП «Слобожанський»,
вул. Зарічна, 15.
Тел: (05756) 3-12-61
Койчуренко А.С.
Тел.: +380689025633

Культура

Велосипедний Краснокутський
Перший масштабний велопробігу в
заїзд
район,
Краснокутському районі туристичним
«Слобожанськи
Харківської
маршрутом c. Водяна (залізничний вокзал)
й Рейд»
області.
– с. Мурафа – с.Володимирівка
Маршрут:
(Наталіївська садиба) – «Сосновий ліс»
НПП «Слобожанський» – смт.
Краснокутськ – с.Городнє.
«Співочі тераси» – с.Водяна (залізничний

Спорт,
Велотуриз
м
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15
травня

Цикл заходів
присвячений
дню
народження
І.І.Мечнікова
«Як
народжуються
генії»

Харківська
область,
Дворічанський
район
с.Токарівка,
с.Мечніково

18
травня

АРТ-ПАРАД
«Слобожанська
вишиванка»

м. Харків

19
травня

Європейська
ніч музеїв: Бал
«Розкішна
квітка
українського
бароко»

Червен

Міжнародний

вокзал)
Показ фільмів про І.І.Мечникова, знятих на
території Токарівської сільради,
інтерактивна гра для дітей «Фагоцити :
свій – чужий», концерт в СБК, створення
артполотна «Мій рідний край, де босими
ногами бродив маленький Мечников
Ілля», Екскурсія по Мечниківським місцям,
відвідування сільського музею
І.І.Мечникова, польова каша.
Святкування дня вишиванки у Харкові.
Святкова хода у вишиванках вулицями
міста.

Директор Токарівського
СБК Мешкова Олена
Борисівна, тел..05750-746-18,
050-681-22-71. , email:celomaystriv2015@
mail.ru

Наука
Культура

Організатори: Творча
майстерня «Ладинець»
Тел.: 066-254-65-80
067-754-48-84
Харківська
Бал «Розкішна к вітка українського
ОКЗ «Національний
обл.,
бароко» - це можливість почути прекрасну літературноЗолочівський р- музику і навчитися давнім танцям, відчути меморіальний музей
н, с.
атмосферу заміського балу.
Г.С.Сковороди»
Директор – Мицай
Сковородинівк Відвідувачі у супроводі музейників
вивчають мову віяла, яка була
Наталія Іванівна
а,
Тел.: (057)64 94 140,
вул. Приозерна загальноприйнятою частиною любовної
гри того часу, зможуть відтворити “Живі
(066) 91 32 220
,3
картини” доби бароко у запропонованих
e-mail:
інтер'єрах, а також повчитися тому, що
skovoroda.m@gmail.com
мав знати Митець доби бароко.
skovoroda.in.ua
ЧЕРВЕНЬ
Харківська
Фестиваль сучасної класичної музики,
Управління культури і

Урочиста
хода

Класична
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ь

фестиваль
сучасної музики
«Kharkiv
contemporary»

область,
м. Харків,
Харківська
обласна
філармонія"

музичний
авангард увиконанні музикантів з різних
міст
України.

Червен
ь
(друга
субота)

Районний
фестиваль
української
народної пісні
«Фольклорне
веретено»

Харківська
область,
Лозівський
район,
Перемозький
сільський
будинок
культури

Відродження та розвиток усної народної
творчості краю.

Червен
ь

Червен

туризму
Харківської ОДА,
КП"Харківська обласна
філармонія"
61057, м. Харків, вул.
Римарська, 21
тел.:(057) 705-08-54
е-mail:
office@filarmonia.kh.ua
ivoloschuk@i.ua
Відділ культури і туризму
Лозівської РДА та
Лозівський РБК

музика

Церемонія
Харківська
Церемонія відкриття, виставка робіт
Відділ культури і туризму Образотво
відкриття
область,
учасників Творчого об’єднання художників
Чугуївської міськради
рче
м. Чугуїв, «АртЧугуївського
та майстрів м. Чугуєва, ярмарка-продаж
Тел.: (05746) 2 35 03
мистецтво
алея» у сквері
міського
предметів декоративно-ужиткового
e-mail:
«Центральному
пленеру ім.
мистецтва, майстер-класи.
kultura.chuguev@mail.ru
Культурний центр «Імідж»
»
Петра Мальцева
(05746) 2 42 98
e-mail: yan1166@mail.ru
Фестиваль
Харківська
Урочистості з нагоди святкування дня міста
Структурні відділи
Культура
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ь

полуниці в м.
Ізюм

Червен
ь

Всеукраїнський
велопробіг
туристичним
маршрутом
«Вишиваний
шлях»

область, місто
Ізюм
Центральна
площа міста,
Центральний
парк

Ізюм , в яких буде задіяно понад 700
учасників різного віку.
У цей день, крім традиційного конкурсу
«Ярмарок полуниці», проводиться
кулінарне шоу «Рекорд України по
виготовленню полуничного варення.

Виконавчого комітету
Ізюмської міської ради
(м. Ізюм пл. Центральна,
1, тел.:(05743) 2-11-24,
веб-сайт: http://cityizyum.gov.ua,
e-mail: imvk@cityizyum.gov.ua
Координатор проекту
«Вишиваний шлях»,
м. Київ
Ганус Катерина
+380666744331
НПП «Слобожанський»,
вул. Зарічна, 15
Тел: (05756) 3-12-61
Каплоух Н.О.
Тел.: +380683134542
Будинок культури, м.
Люботин,
вул.Слобожанська,10 ,
тел.: 741-11-53
e-mail: lvk@ukrpost.ua

Харківська
Зустріч учасників Всеукраїнського
область,
велопробігу туристичним маршрутом
Краснокутський
«Вишиваний шлях». Проведення
район,
презентаційних та екскурсійних заходів з
залученням велотуристів. Велопробіг для
с.
Володимирівка
всіх бажаючих по ділянці маршруту в
Краснокутському районі.
,
НПП
«Слобожанськи
й»
4
Міський дитячий
Харківська
Свято до Міжнародного дня захисту дітей,
червня
фестивальобласть,
конкурси, розважальні програми,галаконкурс
м. Люботин,
концерт переможців конкурсу,
мистецтв
Міський парк нагородження переможців, виставка робіт
переможців, інші культурні та спортивні
«Люботинські
джерела»
заходи
25
Фестиваль
Харківська
Перший загальноміський фестиваль  Відділ культури, молоді
червня «Forever Young»
область,
молодіжного кіномистецтва, до
та спорту Управління
Міський парк
культури, молоді та
Всеукраїнського Дня молоді. В рамках
культури та
фестивалю відбудеться:Перегляд
спорту Куп’янської

Розваги

Спорт,
Велотуриз
м

Сім’я

Кіно
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відпочинку,
м.Куп’янськ,
Харківська обл.

25
червня

Фестиваль
обдарованої
молоді «Надія»

28
червня

Районне
культурноспортивне свято
“Козацькі
розваги” з
нагоди Дня
Конституції
України

кінокартин українського та європейського
виробництва під відкритим небом;
проведення конкурсу молдіжних
аматорських відео-робіт; робота активної
ігрової та мультиплікаційної зони
«Дивосвіт», для дітей дошкільного та
шкільного віку; фестиваль вуличної їжі.

міської ради (Сидоренко
Вікторія Іванівна –
начальник відділу
культури та туризму, м.
Куп’янськ, вул. 1 Травня,
6,
Тел.: (05742) 5-31-67,
http://kupyanskrada.gov.ua/, e-mail:
kupyansk.kultura@ukr.net
Харківська
Районний фестиваль талановитої молоді в
Сахновщинський
область,
жанрах вокалу, хореографії, сценічного
районний Будинок
Сахновщинськи
слова
культури (Шимко
й район,
Володимир
Сахновщинськи
Володимирович, 64501,
й РБК
сел. Сахновщина,вул.
Народна,2, тел.:(0262) 312-07, e-mail:
sahrdk@yandex.ua
Харківська
Народне масове гуляння. Розваги,
КЗ «Валківський
область,
конкурси, концерт.
районний народний дім
м. Валки,
«Іскра»
м. Валки, пл.
ставок
Центральна, 4
тел.:(05753) 51504, 51254
ЛИПЕНЬ

Культура

Росваги.
Спорт
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2
липня

6
липня

6
липня
–6
серпня

Регіональний
фестиваль
пісеннообрядового
фольклору
«Сьогодні
Купала, а завтра
Івана»

Харківська
Свято Івана Купала у колишній Пан-Іванівці
область,
(Сковородинівці) – одне із наймасовіших
Золочівський на Харківщині.
Кращі фольклорні колективи області
район,
знайомлять із піснями й іграми
с.
купальського циклу, працюють
Сковородинівк
етнографічний та танцювальний
а
майданчик, майстер-класи з виготовлення
народних оберегів. На «Алеї майстрів»
можна побачити і придбати вироби
народних умільців не тільки Харківщини, а
й усієї України, обрати дизайнерську або
старовинну вишиванку, навчитися плести
купальські вінки. А як ніч спускається на
землю – розквітають фейєрверки, а
лазерне та фаєр-шоу створюють містерійну
атмосферу купальського свята.
«Ой, на Івана, ой
Харківська
Театралізоване дійство, стрибки через
на Купала…» область,
вогнище, ігри, конкурси, розваги, торгівля.
смт. Близнюки
фольклорне
театралізоване Біля ставу, що у
центрі селища
свято до Івана
Купала
Міжнародний
«Рєпінський
пленер»

Харківська
область,
м. Чугуїв

Культурно-мистецький захід головна з
метою популяризації реалістичного
напряму у живописі та підтримки
молодих художників. На церемонія

ОКЗ «Національний
літературномеморіальний музей
Г.С.Сковороди»
Директор – Мицай
Наталія Іванівна
Тел.: (057)64 94 140,
(066) 91 32 220
e-mail:
skovoroda.m@gmail.com
skovoroda.in.ua

Культура.
Розваги

Відділ культури і туризму Культура.
Близнюківської РДА,
Розваги
смт. Близнюки, вул.
Свободи, 28; тел.(05754)
5-23-54
факс: 5-29-14,
e-mai: blizkult@ukr.net
Відділ культури і туризму Образотво
Чугуївської міськради
рче
тел.: (05746) 2 35 03
мистецтво
e-mai:
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11-16
липня

Волонтерськийтабір
«Slobozhanskyi
ecovolunteer
Camp – 2017»

Липень

Етно-свято
Олексіївська
фортеця

Липень

Фестиваль

відкриття пленеру (15.07.) відбувається
kultura.chuguev@mail.ru
знайомство з художниками та підсумкова Культурний центр «Імідж»
виставка робіт учасників, під час якої митці
Тел.:: (05746) 2 42 98
презентують роботи написані під час
e-mai: yan1166@mail.ru
пленеру.
Харківська
Тижневий волонтерський табір на
НПП «Слобожанський»,
Наука.
область,
території Парку. Допомога національному
смт. Краснокутськ,
Волонтери
Краснокутський
природному парку «Слобожанський» в
вул. Зарічна, 15
район,
облаштуванні туристичних об’єктів,
тел: (05756) 3-12-61
територія
розробка власних ідей інфраструктурного
Каплоух Н.О.
НПП
розвитку еко-туристичної галузі парку.
тел.: +380683134542
«Слобожанськи Ботанічні та зоологічні вишколи, майстерКойчуренко А.С.
й»
класи, екскурсії. Робота в ініціативних
тел: +380689025633
групах.
Харківська
Етнографічне свято за участюфольклорних Первомайська районна
Розваги.
область,
колективів, сучаснихвиконавців, клубів
державна
Культура
Первомайський
адміністрація
історичноїреконструкції, виставкарайон,
64107, Харківська обл.,
продажвиробів декоративно-ужиткового
мистецтва. Ігри,
с. Олексіївка
м.
розваги.ПопуляризаціятуристичноПервомайський, вул.
рекреаційногопотенціалуПервомайського
Леніна, 16
району.
Тел.:(0248) 3-32-55, 3-20Захід проводиться на території
74 Олексіївської фортеці - одній із
приймальна(факс)
фортифікаций Української оборонної лінії,
E-mail:
створеної в XVІІІ столітті.
rdaperv@kharkov.ukr.tel.
net
Харківська
Ознайомлення з самобутньою культурою,
Богодухівська РДА,
Культура.
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«Шарівський
дивокрай»

область,
Богодухівський
район,
Смт. Шарівка

Липень

Фестиваль «
ЕТНО DRUM
2017»,
«Іван Купала»

Харківська
область,
Зміївський
район,
«Задонецькі
луки» с.
Задонецьке

Липень

Обрядове
дійство до свята
Івана Купала
Свято «На
Купала сонце
грало»
та районний
фестиваль
виконавців на
старовинних

Харківська
область,
м. Валки,
ставок

мистецтвом, найкращими зразками
народних ремесел, народного та
сучасного співу, надання можливості
талановитим майстрам народного
мистецтва проявити свої творчі здібності.
Фестиваль етнічної музики і танців,
музикального та творчого розвитку:
- Святкування « Івана Купала»;
- Майстер класи із йоги, танців, масажу,
малюванню, мехенді (розпис хною),
гранню на етнічних інструментах, тощо.

Святкування «Івана Купала» за мотивами
народних традицій Відродження одного із
найскладніших жанрів народної творчості
– інструментального. Живе виконання
музичних творів, а також організоване.

м. Богодухів,
Мистецтво
пл.Свято-Духівська,2
Шарівська селищна
рада, смт Шарівка,
тел.(05758) 76 2 37
НПП «Гомільшанські
Ккльтура.
ліси»
Розваги
Шульга Світлана Юріївна
Тел/факс (05747) 3-09-60
email:nppgomolsha@ukr.n
et
Культурний центр
DRUMSPACE
Калініченко Світлана
Тел.: (050) 274 28 54
Kalinichenkosveta27@gm
ail.com
КЗ «Валківський
Культура.
районний народний дім
Розваги
«Іскра»
м. Валки, пл.
Центральна, 4
(05753) 51504, 51254
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народних
інструментах
“Грай душа!”
5 серпня

Свято «Рєпін
запрошує»

м. Чугуїв

19
серпня

Регіональний
фестиваль
української
пісні
«Слобожанськи
й вінок»

Харківська
область,
смт. Близнюки

19
серпня

22-24

Смт. Борова
I Національний
фестиваль
народної
творчості та
оперного
мистецтва
«Співочі
тераси.
СХІДOPERA^
OPENSPACE»
Церемонія

СЕРПЕНЬ

Знайомство з традиційною українською
кухнею

Відділ культури і туризму Гастрономі
Близнюківської РДА,
я
смт. Близнюки, вул.
Свободи, 28; тел. (05754)
5-23-54,
факс: 5-29-14,
e-mail: blizkult@ukr.net

Церемонія закриття Чугуївського міського

Відділ культури і туризму Образотво

Краснокутський
район,с.
Городнє
«Співочі
тераси»

Харківська

28

серпня

закриття
область,
пленеру ім. Петра Мальцева відбувається
Чугуївської міськради
рче
Чугуївського
м. Чугуїв,
у формі вільного спілкування художників
Тел.: (05746) 2 35 03
мистецтво
міського
вул. Кожедуба,
та гостей церемонії. Під час підсумкової
e-mail:
пленеру ім.
24.
виставки митці презентують свої роботи,
kultura.chuguev@mail.ru
Петра
виставкова
що присвячені рідному місту та
Культурний центр «Імідж»
(05746) 2 42 98
Мальцева та
зала
відображають красу Слобожанщини.
e-mail: yan1166@mail.ru
підсумкова
Культурного
виставка
центру «Імідж»
учасників
пленеру
27
Фестиваль
Харківська
Гості фестивалю мають змогу дізнатися все Відділ культури і туризму Гастрономі
серпня виноградарства
область,
що пов’язано з вирощуванням винограду
Чугуївської міськради
я
м. Чугуїв
та його переробкою, скуштувати та купити
Тел.: (05746) 2 35 03
різні сорти винограду, вирощеного в м.
e-mail:
Чугуєві та Чугуївському районі, а також
kultura.chuguev@mail.ru
продукцію пекарів, сироварів, бджолярів
регіону.
Програма фестивалю включає роботу
павільйонів національних меншин,
концертну програму, виставки,
презентації, майстер-класи. Під час
проведення конкурсу «Золоте гроно
Слобожанщини» будуть визначені
найсмачніший виноград, найбільше гроно,
найкрасивіше гроно, краще домашнє
вино.
Серпень
Фестиваль
української

29

кухні
Серпень Регіональний
фестиваль
української
пісні
«Слобожанськи
й вінок»
Серпень

Харківська
область,
Смт. Борова

Фестиваль
меду
«Медовий
спас»

Серпень

Балаклійський
район,
с. Борщівка
Фестиваль
меду
«Медовий
спас»

26-27
серпня

Фестиваль
«Щедрий дар»

Концертна програма за участі
Відділ культури і туризму Культура.
фольклорних колективів, виставки виробів
Борівської
Мистецтво
народних майстрів
райдержадміністрації.
Тел/факс: (052) 6-16-02,
email:borovakultura@ukr.n
et

Харківська
обл.,
Балаклійський
район. с.
Борщівка

Культурно – масовий захід зі святковим
концертом та масовими гуляннями.
Дегустація та похідні смаколики з меду

Харківська
область,

Другий щорічний фестиваль медової та
виноградної продукції, присвячений Дню

Сектор культури
Культура.
Балаклійської районної Гастрономі
державної адміністрації,
я
64200, Харківська обл.,
м. Балаклія. вул.
Жовтнева. 18
тел.0574951207
Борщівська сільська рада
Балаклійського району
Відділ культури,
молоді та спорту

Гастрономі
я
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Серпень

10
вересня

Авіафестиваль
у Коротичі

Етнографічний
фестиваль
«Перлини

м. Куп’янськ,
Міський парк
культури та
відпочинку

міста Куп’янськ. В рамках фестивалю
відбудеться: церемонія відкриття та
закриття фестивалю; продаж медової та
виноградної продукції; виставка
тематичних експозицій; виставка майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва;
проведення майстер-класів з вироблення
медової та виноградної продукції.

Харківська
область,
Харківський
район,
смт.
Коротич(аерод
ром)

Авіашоу, виставки на авіаційну та авто
тематику. Ознайомчі польоти, стрибки з
парашутом, виставки робіт та майстеркласи народних майстрів

Харківська
область,
Вовчанський

ВЕРЕСЕНЬ
Ексклюзивні безкоштовні екскурсії від
істориків-археологів. Показові виступи
середньовічних лицарів у обладунках.

Управління культури,
молоді та спорту
Куп’янської міської
ради (Сидоренко
Вікторія Іванівна –
начальник відділу
культури та туризму,
вул. 1 Травня, 6,
Тел.: (05742) 5-31-67,
http://kupyanskrada.gov.ua/, е-mail:
kupyansk.kultura@ukr.
net
Харківський аероклуб ім.
В.С. Гризодубової
м. Харків, вул.
Плеханівська 16а, 3-й
поверх
+38 057 781-00-10
+38 093 605-20-20
+38 066 879-20-20
+38 097 743-20-20
e-mail:
avia_1925@mail.ru

Авіашоу.
Розваги

Сектор культури і
Розваги.
туризму Вовчанської РДА Археологія
62503, Харківська обл.,
.
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Слобожанщини
: Верхній
Салтів. Аланські
витоки»

Вересен
Великий
ь
Слобожанський
Ярмарок

Вересен
ь

Освітній проект
«Ніч науки в
Харкові»

район,
Смт. Верхній
Салтів

Постановочні лицарські поєдинки в
автентичних костюмах. Можливість
постріляти зі справжнього спортивного
луку та арбалету для всіх бажаючих.
Змагання для всіх бажаючих із метання
спису. Перетягування канату та інші
спортивні розваги
Майстер-класи народної творчості. Фаєршоу.

місто Харків

Презентація продукції підприємств
Харківської тасусідніх областей,
Презентація
підприємств сферитуризму Харківської
області
Проведення міжнародного торговельнорозважального заходу за участю
підприємств (з районів і міст Харківської
області, інших областей та країн).

м. Харків
Вищі навчальні
заклади

Захід для учнівської молоді у галузі освіти
проводиться для учнівської молоді в
рамках тижнів німеччини в Україні з

м. Вовчанськ,
пл. Ім. Смільського, 1;
Тел/факс: (0241) 4-26-53,
e-mail: ckit.vrda@ukr.net.
Історико-археологічний
музей-заповідник
«Верхній Салтів»селище
Верхній Салтів, вул.
Шевченко, 24,
тел.: (057) 417-83-43;
067 256-58-95; 066 877
17 06 – Письменюк
Любов Анатоліївна
Департамент економіки
та
міжнародних відносин
обласної державної
адміністрації
61022, м Харків,
пл. Свободи,5,
Держпром, 3-й
під'їзд, 8-поверх,
тел./факс 705-21-16
E-mail:dep.uek@ukr.net
Департамент освіти,
Департамент
міжнародного

Бізнес.
Розваги

Наука.
Освіта
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метою популяризації науки та наукового
потенціалу Харківських ВНЗ.

Вересен
ь

Фестиваль
обрядового та
сучасного
весільного
дійства
Весілля в
Малинівці

Харківська
область,
Чугуївський
район,
смт. Малинівка

Вересен
ь

Міжнародний
музичний
фестиваль
«Харківські
асамблеї»

Місто Харків

співробітництва
Харківської міської ради.
Конт. Особа Дулова Алла
Степанівна, Директор
НМПЦ
Тел.: (057) 725 25 10
Чугуївська районна
державна
адміністрація
тел.: (05746) 22555
e-mail:
chuguev_rda@ukr.net

Виступи професійних тааматорських
творчих колективів і артистів.
Представлення весільних
обрядів різних народів,конкурси
атракціони, продаж
виробів народнихмайстрів. Гості свята
можуть дізнатися про весільні обряди
різних народів, побачити парад весільних
оркестрів, виступ кінного театру, взяти
участь у різноманітних конкурсах,
майстер-класах, атракціонах для дітей і
дорослих. В програмі святковий феєрверк,
весільна дискотека, виступи професійних
та аматорських колективів, фольклорного,
хореографічного, театрального напрямків,
у репертуарі яких є обрядові дії, пов’язані
з весільними традиціями.
Єдиний в Україні міжнародний фестиваль
«Харківський
класичної музики, який широко відомий у
національний
академічний театр опери
світі й став однією з найбільших
резонансних культурних подій нашого
та балету імені М.В.
міста. Однією з основних ідей проведення
Лисенка»

Розваги,
Сім’я

Класична
музика
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фестивалю є просвітницька діяльність й
інтеграція українського музичного
мистецтва в європейський простір.

9
вересня

Мистецький
захід
«ApPleInAir»
(яблучний
пленер)

Харківська
обл.,
Золочівський рн, с.
Сковородинівк
а,
вул. Приозерна
,3

Під час «ApPleInAir» створюють артоб’єкти із яблук, працює майданчик із
конкурсами та іграми «Котилося ябко», у
музеї можна замовити освітню програму
«Яблуко пізнання», а на подвір’ї музею –
взяти участь у яскравій концертній
програмі.
«Смачно в музеї» - це про яблучний
пленер. Тут можна поласувати
найбільшою шарлоткою на Слобожанщині
або варенням, що готується тут-таки,
випити яблучного соку і набрати яблук на
згадку.
15
Фототури в
Харківська
Майстер-класи по натуралістичній
вересня
НПП
область,
фотографії, виставки робіт професійних
«Слобожанськи Краснокутський
фотографів, проведення конкурсу на
район,
й»
кращий знімок. Екскурсійні подорожі по
Територія
найбільш привабливим куточкам Парку.
НПП
«Слобожанськи
й»

61057,
м. Харків, вул. Сумська,
25
тел(057) 700-40-49(факс),
тел.:700-40-42, 707-7105.
e-mail: dirkhatob@mail.ru
ОКЗ «Національний
Культура.
літературноМистецтво
меморіальний музей
Г.С.Сковороди»
Директор – Мицай
Наталія Іванівна
Тел.: (057)64 94 140,
(066) 91 32 220
e-mail:
skovoroda.m@gmail.com
skovoroda.in.ua
Творче об’єднання
ФотоАрт
Самойленко Олексій
https://vk.com/kharkov_f
otoart
НПП«Слобожанський»,
вул. Зарічна, 15
Тел: (05756) 3-12-61

Мистецтво
. Екскурсії
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19
Річниця
вересня відкриття «Села
майстрів» в
с.Токарівка
«Нам 2 роки»

Харківська
область,
Дворічанський
район,
с. Токарівка

27
Урочисті заходи
вересня
з нагоди
Всесвітнього
дня туризму та
Дня туризму в
Україні

М. Харків

Проведення майстер-класів по
травоплетінню, виготовленню оберегів з
трав, ляльок-мотанок, виробів з батику,
ткацтву, лозоплетінню, вишивці нитками,
стрічками, бісером, ліпленню виробів з
глини, бісероплетінню. Виставка ляльокмотанок «Ляльки нашого народу».
Екскурсія краєзнавчими кімнатами «Села
майстрів» «Шляхами пращурів
Дворічанщини». Виставка трав,яних
оберегів «Обереги рідної землі». Майстерклас з плетіння гобеленів з трав.
Пригощання запашним трав’яним чаєм.
Народні пісні у виконанні гурту
«Токаряночка».
Свято з нагоди Всесвітнього дня туризму та
Дня туризму в Україні за участю
представників суб’єктів туристичної
діяльності, органів влади.

Каплоух Н.О.
+380683134542
Койчуренко А.С.
+380689025633
директор Токарівського
СБК Мешкова Олена
Борисівна, тел..05750-746-18,
050-681-22-71.
Ел.пошта:
celomaystriv2015@mail.r
u

Обласний комунальний
заклад
«Харківський
організаційнометодичний центр
туризму»
61022, м. Харків, площа
Свободи, 5, Держпром, 7
під., 5 пов.

Мистецтво

Розваги
Бізнес

35

27
вересня

Вересен
ь

Фестиваль
«Ізюм
Туристичний»

Харківська
область,
М. Ізюм

Відкритий
Харківська
Всеукраїнський
область,
турнір з жиму
М. Дергачі
штанги лежачи
КУ
«Дергачівський
та
пауерліфтингу
районний
Будинок

Змагання з туристичних навичок –
розкладання та розпалювання багаття,
подолання смуги перешкод, в’язання
вузлів та установка намету, конкурс
кашоварів за участю всіх бажаючих.

Спортивне змагання, що проводиться з
метою популяризації здорового способу
життя серед різних верств населення.

Тел: +380 (57) 757 45 13,
+380 (57) 780 02 01
Е-mail: tic_kh@ukr.net
http://omctur.kh.ua
https://facebook.com/om
ctur
Управління молоді,
спорту та іміджевих
проектів Ізюмської
міської ради
тел/факс (05743) 2-20-28,
e-mail: kulizum@rambler.ruВідділ
освіти Ізюмської міської
ради
(вул.. Васильківського, 4,
тел.: (05743) 2-23-77,
веб-сайт:
http://osvitaizuma.klasna.
com/, email:mvoizuym@ukr.net
Відділ культури і туризму
таСектор у справах
молоді та
спортуДергачівської РДА
, КУ «Дергачівський
районний Будинок
культури»,

Спорт

Спорт
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культури»

Вересен
ь

Мистецький
фестиваль
«Гаврилівська
палітра»

Вересен
ь

Культурно мистецький
захід
«Сад пісень
Сковороди»

Харківська
область,
Барвінківський
район,
С. Гаврилівка

Мистецький фестиваль за участі
представників народного декоративноужиткового мистецтва

Харківська
Культурно-мистецький захід з метою
область,
знайомити харків’ян та гостей з духовною
Харківський
спадщиною Г.С.Сковороди.
район, с.Бабаї, Захід проводиться як безперервне дійство
сучасного музичного фольклорного та
в’їзд
Г.С.Сковороди
поетичного мистецтва, в якому беруть
№1, (галявина участь народні колективи та гурти, солісти,
біля
професійні музиканти та кобзарі.
«Сковородинів
Виконавці демонструють музичний
фольклор: авторську музику, обробки і
ської криниці»)
інтерпретації народної пісні, нові
напрямки розвитку сучасного

тел.: (263) 2-05-19,
2-05-98
E-mail: DergachiVKT@ukr.net,
http://dr-dk.net
Гилун Віктор
В’ячеславович
Cектор культури і
туризму Барвінківської
РДА.
Тел/ факс: (05757) 4-1080,
, e-mail:
barvkultura@mail.ru
Гаврилівська сільська
рада
Харківська районна
державна
адміністрація
61034 Харків,
Григорівське
шоссе, 52,
Тел.: 057 777-21-21
email:golova@khrda.gov.u
a

Мистецтво

Культура.
Мистецтво
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Жовтень
(14
жовтня)

10
листопа
да 2017
року

27

Фестиваль
"Козацькі
розваги
на Покрову"

До 150-річчя
заснування
Будянського
фарфорофаянсового
заводу
відкриття
виставки
«Душа
будянського
фаянсу»
Районний

Харківська
область,
Барвінківський
район

м. Харків, вул.
Університетськ
а, 5

Харківська

фольклорного музичного мистецтва
України. Працює також поетичний
майданчик. В рамках заходу проводитися
художній пленер, в якому взяли участь
учні шкіл естетичного виховання та студій
образотворчого мистецтва.Народні
майстри проводять майстер-класи.
ЖОВТЕНЬ
Виступи аматорськихфольклорних
колективів,
спортивні ігри.
Презентаціятуристичногопотенціалу
Барвінківськогорайону

КЗ «Харківський історичний музей імені
М.Ф. Сумцова»;
Директор – Цигульов Володимир
Анатолійович
Тел. (057)7312094,
7313568
e-mail: mail@museum.kh.ua

Виступи аматорських театральних

Барвінківська районна
державна
адміністрація.
м. Барвінкове,
вул.Центральна, 8.
Тел.: (05757) 4-23-61
Е-mail: barvinkoverda@ukr.net

Розваги

Відділ культури і туризму

Культура
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жовтня

фестивальконкурс
«Театральний
калейдоскоп»

область,
Смт. Близнюки,
Районний
Будинок
культури

Жовтень

Творчий
пленер
талановитої
молоді,
присвячений
пам’яті Зінаїди
Серебрякової

Харківська
область,
Харківський
район,
с. Нескучне

Жовтень

Фестиваль
авторської пісні
«Осінній Есхар»

Харківська
область,
Чугуївський
район, база
відпочинку
«Політехнік»
(урочище
Фігурівка)

Жовтень

ХХII
регіональний
фестивальконкурс

колективів району

Близнюківської РДА,
смт. Близнюки,
вул.Свободи, 28;
тел/факс:(05754) 5-29-14,
5-23-54
e-mail: blizkult@ukr.net
У пленері беруть участь учні
Відділ культури і туризму Образотво
Південноміської дитячої художньої школи,
Харківської РДА
рче
61034, м. Харків,
Будянської дитячої школи народного
мистецтво
Григорівське шоссе, 52;
мистецтва, Височанської дитячої школи
тел. (057) 372-30-29
мистецтв, а ткаж учасники студій
факс: 372-30-29
образотворчого мистецтва, художники
eХарківського району.
mail:otdkulthrda@ukr.net
Кількість учасників – понад 100.

Мета фестивалю – популяризація та
Відділ культури і туризму Бардівська
пропаганда авторської пісні, виявлення та
Чугуївської РДА
пісня
заохочення кращих творчих колективів,
63503, Харківська обл.,
м. Чугуїв, вул.
талановитих авторів і співаків цього жанру.
Відбудуться презентація збірки віршів і
Гвардійська, 13;
тел. (05746) 2-26-74
пісень, сольний концерт гостей
фестивалю, традиційна «Чайхана» факс: 0574622674,
своєрідний бардівський капусник.
e-mail:
cultura.otdel@ukr.net
Харківська
Популяризація та пропаганда естрадної
Відділ культури і туризму Культура,
область,
пісні, виявлення та заохочення кращих
Первомайської
естрадна
Первомайський творчих колективів, талановитих авторів і
міськради
пісня
район,
співаків цього жанру.
64102, Харківська обл.,
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виконавців
естрадної пісні
«Золота осінь»

м.
Первомайський

Жовтень

Православний
ярмарок
«Покров»

Місто Харків,
вул.
Університетськ
а 8/10, СвятоПокровський
чоловічий
монастир

жовтень

Фестиваль
Харківська
духовних піснообласть,
співів «Покров» Краснокутський
святковий захід
район,
присвячений
Дублянський
релігійному
сільський клуб
святу
Покрови
Пресвятої
Богородиці

Продаж друкованоїпродукції, церковного
начиння, ікон, ювелірнихвиробів,
кераміки, ладану, меду ібагатоіншого.

Свято, присвячене свято Покрови із
залученням районного духовенства і
аматорів народного мистецтва.

м. Первомайський, Пр.
40 років Перемоги, 2;
тел. (05748) 3-27-42
факс: 3-57-74, e-mail:
pervomayskykultura@gm
ail.com
Харківське єпархіальне
управління.
61003,Харків , вул.
Університетська, 8.
Тел. +38 (057) 731-35-23
Канцелярія: E-mail:
office@pravoslavie.kharko
v.ua
Відділ культури, молоді
та спорту Краснокутської
районної державної
адміністрації
Харківська обл.
смт. Краснокутськ,
вул. . Охтирська,1,
тел. /факс: (05756) 3 -10
– 93
E-mail.sektor-kt@ukr.net
Дублянський сільський
клуб
село Дублянка, вулиця
Перемоги,4

Релігія

Культура.
Релігія
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жовтень

14
жовтня

57-й відкритий
зліт туристів
м. Харкова

«Партизанська
галявина» сел.
Есхар
Чугуївського
району
Харківської
області (біля
колишнього
будинку
відпочинку
«Сіверський
Донець»)
ВиставкаПалац культури
продаж
ім. В.І.
«Wedding Fest»
Кошелєва,
смт.Ківшарівка,
Куп’янский р-н,
Харківська обл.

Завідуюча Шадріна
Олена Володимирівна,
тел.0974093908
Харківський обласний
туристичний Союз,
Гончарова Євгенія
Миколаївна,
0664089318

Змагання з техніки водного , гірського,
велосипедного туризму, крос-похід, нічне
орієнтування, конкурс таборів (екологія,
наглядна агітація, організація побуту,
естетика та інше), конкурс фотокарток на
туристську тематику

Виставка-продаж вбрання та весільної
атрибутики присвячена Дню Покрови
Пресвятої Богородиці. В рамках виставки
відбудеться:Майстер-класи з
виготовлення весільного декору,Виставка
весільного вбрання різних років;Показконкурс весільного вбрання;Парад
молодят;Фото-виставка «Наше щасливе
майбутнє».
Головною метою заходу є висвітлення
культурного надбання Слобожанщини,
пропаганда щасливого подружнього
життя, дослідження весільних традицій,

Управління культури,
молоді та спорту
Куп’янської міської ради
(Сидоренко Вікторія
Іванівна – начальник
відділу культури та
туризму, вул. 1 Травня, 6,
тел. (05742) 5-31-67,
http://kupyanskrada.gov.ua/, e-mail:
kupyansk.kultura@ukr.net



Спортивни
й туризм,
6-й ранг
змагань

Сім’я.
Шоппінг
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14
жовтня

26-28
жовтня

обрядів та вбрань молодят на
Слобожанщині.
Районний
Харківська
В рамках ярмаркових заходів плануються
Покровський
область,
виступи самодіяльних виконавців, народні
ярмарок
Сахновщинськи
театралізовані гуляння, конкурси,
«Вируй, співай,
й район,
виставки-продажі робіт народних
осінній
умільців, торгівля сільгосппродукцією
Центральний
ярмарок»
майдан селища

Районний
Харківська
фестиваль
область,
«Акорди осені» Краснокутський
район,
Районний
Будинок
культури

Районний фестиваль вокального жанруз
метою популяризації вокального
мистецтва, виявлення обдарованих
виконавців,зростання їх виконавської
майстерності

Сахновщинський
районний Будинок
культури (Шимко
Володимир
Володимирович, 64501,
вул. Народна,2, сел.
Сахновщина, (0262) 3-1207,
e-mail:
sahrdk@yandex.ua,
КЗ «Сахновщинська ЦБС»
(Сініченко Лідія
Вікторівна, 64501, вул.
Південновокзальна,4,
сел. Сахновщина, 3-11-69
e-mail:logbibliotekaSAH@mail.ru

Культура.
Шоппінг

Відділу культури, молоді
та спорту Краснокутської
районної державної
адміністрації
Харківська обл.,
смт. Краснокутськ,
вул. . Охтирська,1,
тел. /факс: (05756) 3 -10

Культура
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Жовтень

День
Харківського
району
«Перлина землі
Слобожанської
»

Харківська
область,
Харківський
район,
Сел. Пісочин,
М. Мерефа,
Сел. Бабаї

Жовтень

«День
Українського
козацтва»

Харківська
область,
Зміївський
район,
«Козача гора»
с. Коропове

Доброю традицією стало святкування дня
Харківського району «Перлина землі
Слобожанської», присвячене дню
Харківського району та його визволенню
від фашистських загарбників. В рамках
свята працюють: виставка робіт
декоративно-ужиткового мистецтва,
народних майстрів , самодіяльних
художників та творчих об’єднань, ,
виставка-продаж сільськогосподарської
продукції та товарів народного
споживання, виставка військової техніки
часів ІІ Світової війни. Для дітей на
спеціальному майданчику проводяться
розваги, конкурси та вікторини.
Гала – концерт переможців районного
огляду художніх колективів та виконавців,
а також виступи народних та заслужених
артистів України.
Історичні реконструкції, екскурсії.
Популяризація історії козацтва.

– 93
E-mail.sektor-kt@ukr.net
Відділ культури і туризму
Харківської РДА
61034, м. Харків,
Григорівське шоссе, 52;
тел.(057) 372-30-29
факс: 372-30-29,
e-mail:
otdkulthrda@ukr.net
e-mail:
otdkulthrda@mail.ru

Громадське об’єднання
Перший Зміївський
козацький полк ім.
Кіндрата Сулими
Георгій Тягунов
Тел.: (057) 780-81-87
e-mail: kozak2-2@mail.ru

Культура.
Розваги.
Шоппінг

Розваги.
Екскурсії
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Жовтень

20
листопа
да

НПП «Гомільшанські
ліси»
Шульга Світлана Юріївна
Тел/факс (05747) 3-09-60
email:nppgomolsha@ukr.n
et
КЗ «Обласний
організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва»
м. Харків, вул. Пушкінська,
62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com

Регіональний
фестивальконкурс
вокального
мистецтва
«Душі
криниця», до
Дня захисника
України та Дня
українського
козацтва
Фестиваль
«Повір у себе і
у тебе повірять
інші»

Харківська
область,
Куп’янский
район,
смт.Ківшарівка
Палац культури
ім. В.І.
Кошелєва,

ЛИСТОПАД
V Всеукраїнський фестиваль творчості для
людей з інвалідністю. Залучення людей з
інвалідністю до занять художньою
творчістю: літературного, музичного та
театрального мистецтв; виявлення нових
талантів серед людей з обмеженими
можливостями у різних жанрах;
розширення творчих зв’язків людей з

Громадська організація
Куп’янського міського
товариства інвалідівволонтерів та інвалідів
локальних війн
«Вікторія», (Писаренко
Т.Г. - директор
соціального проекту

Культура.
Соціальна
реабілітаці
я інвалідів
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21
листопа
да

Фестиваль
«З Україною в
серці»,
районний
фестиваль
присвячений
Дню гідності і
свободи

Січень,
Грудень

Фольклорний
фестиваль
зимового
календаря
"Святовид"

обмеженими можливостями з різних
«Вікторія», буд.1-Б,
регіонів; обмін досвідом реабілітації та
смт.Ківшарівка,
адаптації інвалідів у суспільстві; повернути
Куп’янський р-н,
увагу громадськості, державних та
Харківська обл.,
неурядових структур до проблем інвалідів
Тел. (05742) 6-31-25,
в Україні.
(066) 41-58-296)
Харківська
Районний фестиваль за участю вокальних і Відділу культури, молоді
область,
танцювальних колективів, окремих
та спорту Краснокутської
Краснокутський
виконавців,з метою відзначення Дня
районної державної
район,
гідності і свободи, виховання почуття
адміністрації
Козіївський
Харківська обл.,
патріотизму.
сільський
смт. Краснокутськ,
Будинок
вул. Охтирська,1,
культури
тел. /факс: (05756) 3 -10
– 93
E-mail.sektor-kt@ukr.net
село Козіївка, вулиця
Слобожанська, 54
Директор Козіївського
СБК Власенко Сергій
Павлович,
тел. 0669447336
ГРУДЕНЬ
м. Харків, вул.
Виступи фольклорних колективів,ігри,
Управління культури і
Пушкінська, 62
конкурси, розваги.
туризму
Презентація туристичного потенціалу
Харківської
районів Харківської області
облдержадміністрації,
КЗ обласний

Культура
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Грудень

Всеукраїнський
різдвяний
фестиваль
дитячої
творчості
«Зимовий
сонцеворот»

Грудень

Обласний

Місто Харків

Фестиваль дитячої творчості
«Зимовийсонцеворот» засновано Творчою
спілкою дитячої народної хореографії
України.Фестиваль сприяє розвитку
творчих можливостей дітей та юнацтва в
галузі народного мистецтва.
Виступи дитячих хореографічних
колективів

організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва
61002, м. Харків, вул.
Пушкінська,62
Тел.: (057) 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
ОКЗ "Харківський
організаційнометодичний центр
туризму"
Управління культури і
туризму
Харківської ОДА,
КЗ «Обласний
організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва»
м. Харків, вул.
Пушкінська,
62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
КЗ «Обласний

Фольклорн
акультура та
мистецтво
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фестиваль
сценічних форм
«З Новим
роком навколо
світу», в рамках
Новорічних та
Різдвяних свят
9 грудня

13.12.20
17

організаційнометодичний центр
культури і
мистецтва»
м. Харків, вул. Пушкінська,
62
Тел.: 057 700-26-62
e-mail:
oomckm@gmail.com
Фольклорне
Харківська
Вечорниці на Андрія – одне з улюблених
ОКЗ «Національний
Волонтерс
свято
обл.,
молодіжних свят в українському
літературнотво
«Андріївські
Золочівський р- календарі. На вечорниці у садибі Андрія
меморіальний музей
вечорниці у
н, с.
Ковалівського до Сковородинівки
Г.С.Сковороди»
садибі Андрія Сковородинівк приїжджають автентичні виконавці та
Директор – Мицай
Ковалівського»
а,
музики, запрошуються майстрині.
Наталія Іванівна
вул. Приозерна Відвідувачам пропонують витанцьовувати Тел.: (057)64 94 140,
коцюбу, кусати калиту, танцювати, як у
,3
(066) 91 32 220
давнину, грати в народні ігри та ворожити. e-mail:
skovoroda.m@gmail.com
skovoroda.in.ua
«Великі
Харківська
Різноманітні обряди ворожіння, випікання директор Токарівського
Народні
Андріївські
область,
Калити, співи фольклорного колективу
СБК Мешкова Олена
звичаї
вечорниці» та Дворічанський
«Токаряночка», дитячого фольклорного
Борисівна, тел..05750-7район,
Свято Калити
колективу «Веселка», традиційний
46-18, 050-681-22-71.
с.Токарівка,
народний обряд з Калитою, коцюбою,
Ел.пошта:
СБК
рогачем, кусання Калити, пригощання
celomaystriv2015@mail.r
гостей свята запашним трав’яним чаєм,
u
Калитою, варениками, пиріжками
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19
грудня

Свято
«Прийшов
Миколай!
Ялинко, засіяй»

Харківська
область,
м. Валки,
центральна
площа міста

Театралізоване масове свято для дітей
різного віку та їх батьків з піснями,
хороводами, іграми біля ялинки та
конкурсом «Новорічне караоке».

20-31
грудня

Конкурсфестиваль
«Зимова казка»
(виготовлення
новорічних
прикрас

Харківська
область,
М. Ізюм

Майстер-класи з виготовлення новорічних
прикрас

КЗ «Валківський
районний народний дім
«Іскра»
м. Валки, пл.
Центральна, 4
(05753) 51504, 51254
Відділ освіти Ізюмської
міської ради
(вул. Васильківського, 4,
тел.: (05743) 2-23-77,
веб-сайт:
http://osvitaizuma.klasna.
com/, e-mail:
mvoizuym@ukr.net.
Управління Культури
Ізюмської міської ради
(пл.. Центральна, 2, тел.:
(05743) 2-20-28, вебсайт: http://kulturaizyum.klasna.com/,
e-mail: kul-izum@ukr.net

Розваги

Розваги
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2-8 січня 2017 р.

10.02.17

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ
Новорічні свята для дітей:
Харківський державний
Прем’єра інтермедії «Як НЛОшки академічний український
Новій рік зустрічали» та показ
драматичний театр ім. Т. Г.
вистав «Принцеса, Дракон та
Шевченка
п’ять чарівних планет», «Кіт у
чоботях», «Веселі пригоди Піфа»
Прем’єра вистави
Харківський державний
«Житейське море»
академічний український
драматичний театр ім. Т. Г.
Шевченка

Лютий Прем’єрна вистава, відкриття
березень 2017 р. малої сцени
“Чайка” А. Чехова

КЗ «Харківський академічний
російський драматичний театр
ім. О.С. Пушкіна»

25.02.17

Урочистості з нагоди130-річчя від
дня народження видатного
українського митця, засновника
театру «Березіль» Леся Курбаса

Харківський державний
академічний український
драматичний театр ім. Т. Г.
Шевченка

25.02. 2017

Прем'єра . Опера Дж. Пуччіні
"Тоска"

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ім. М.В. Лисенка

18:30

м. Харків, вул. Сумська, 9
057)705-13-64
berezil1922@gmail.com
http://theatreshevchenko.com.ua
м. Харків, вул. Сумська, 9
057)705-13-64
berezil1922@gmail.com
http://theatreshevchenko.com.ua
м. Харків,
вул. Гоголя, 8
Тел.(057)706-13-81
e-mail: contact@rusdrama.com
www.rusdrama.com
м. Харків, вул. Сумська, 9
057)705-13-64
berezil1922@gmail.com
http://theatreshevchenko.com.ua
м. Харків, вул.Сумська,25
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8.03.2017р
19.03.2017 р.

Прем'єра "Робін Гуд"

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ім. М.В. Лисенка

м. Харків, вул.Сумська,25

Прем'єра вистави “Потеряный
муж” В. Мірошніченка

КЗ «Харківський академічний
російський драматичний театр
ім. О.С. Пушкіна»

17.03.17

Прем’єра вистави «Картотека»

Харківський державний
академічний український
драматичний театр ім. Т. Г.
Шевченка

31.03.17

Урочистий вечір з нагоди 95річчя Харківського театру ім. Т. Г.
Шевченка.

Харківський державний
академічний український
драматичний театр ім. Т. Г.
Шевченка

29.04.2017,
30.04.2017.
18:30

Прем'єра Балет "Пер Гюнт"

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ім. М.В. Лисенка

м. Харків,
вул. Чернишевська,11
Тел.(057)706-13-81
e-mail: contact@rusdrama.com
www.rusdrama.com
м. Харків, вул. Сумська, 9
057)705-13-64
berezil1922@gmail.com
http://theatreshevchenko.com.ua
м. Харків, вул. Сумська, 9
057)705-13-64
berezil1922@gmail.com
http://theatreshevchenko.com.ua
м. Харків, вул.Сумська,25

Червень 2017

Прем’єра вистави «Що підглянув

Харківський державний

11:30,
14:30
Березень квітень
2017 р.

м. Харків, вул. Сумська, 9
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дворецький?»
Д. Ортона
Середина липня

академічний український
драматичний театр ім. Т. Г.
Шевченка

Прем'єра вистави "Білосніжка і
ОКЗ "Харківський державний
сім гномів" Ш. Перро
академічний театр ляльок ім. В.
А. Афанасьєва"
Прем'єра вистави "Уявний
хворий" Ж. Б. Мольєра
Прем'єра вистави "Котигорошко"

057)705-13-64
berezil1922@gmail.com
http://theatreshevchenko.com.ua
М. Харків,
пл. Конституції, 24

